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ء األهدا  
 

لطالما نسجنا حروفنا من أوردة قلوبنا وأعلناها في صدى نفوسنا 

لتكون خير دليل على موهبتنا فمن هنا بدأت أزهار طموحنا 

لنرويها من أنهار التقدم كل يوم ونشبعها من أشعة شمس الكفاح؛ 

اسمائنا عناوين للنجاح حتى نسطر   

نحن هنا وفي كل مكان أعضاء ومسؤولين فريق ملتقى سماء 

  الثقافة_ الفريق الشبابي

نضع بين أيديكم بعًضا من حروفنا التي كانت ومازالت نجوًما لنا 

ليس في سماء فريقنا وحسب وإنما في نفوسنا حتى أصدرت صدى 

تمنين أن تنال لتنقل كل حروفنا مشاعرنا وأحاسيسنا لحضراتكم م

 إعجابكم وأن يكون لها أثر في نفوسكم 

سيكون إهداء الكتاب لقلوبنا الجميلة أوالً؛ ألننا نستحق التألق 

ونسعى في ذلك ولكل القائمين على إعداد فريقنا العظيم ليُزهر أكثر 

 وأكثر، ولكل كاتب، موهب، صاحب طموح، يحب الوصول  

كل ما يملك من مواهب  لنخبره بالحرص على تقدير واالهتمام في

 .حتى يصل من أجله ال سواه
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صدى األنفس ليس مجرد كلمات في كتاب وإنما حياة في روح  

 . موهبتنا

 

 المسؤولة الكاتبة صباح شاليل 
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 َهِرُء الِسِن وُحسنُها 

 
"فأتََخبَُط َبيَن َهٍم، َغٍم، َوَوَهُن بي يُثِكُل أُضاِجُع ُمَر ُكَل َمريٍر ومراَرةُ الحياةِ أمُر 

 وما َمَر َكُمِر تِلَك أيامي وال حتى َسَيُمرُ "

 الكاتب سليمان الغزاوي

 َهِرُء الِسِن وُحسنُها



 صدى األنفس 

8 

يَُخيَُل لي األَن بأنها باتَت وهللِا ثِقال حتى أنَني بُِت طاِعُن الِسِن َهِرُء 

فَتََك روتِيٌن قاتٌِل بي واستَوَطَن أستَفيُق في باِكِر الَصباحِ ُمهتَِرٌء 

 ُمستَحاُط بِفيروزياُت الصباحِ فأنعَمُ 

تُقيلُني  ... تَستَهويني رائِحةُ القَهَوةِ وَمذاُق اللبُُن أستَقيُل سياَرةِ أُجرة

إلى ذاَك اللطيُف الباتَُت َعملي يَقتَِضبُني َزَخُم الماَرةِ ثم ُزواُر العَمِل 

فأتََخبَُط بَيَن َهٍم، َغٍم، َوَوَهُن بي يُثِكُل أُضاِجُع ُمَر ُكَل َمريٍر ومراَرةُ 

الحياةِ أمُر وما َمَر َكُمِر تِلَك أيامي وال حتى َسيَُمُر تَتَقَطُع بِيَّ الُسبُُل 

إعتصاًرا فينتَهي بي الَمطاُف ثَُم تَلدَُغني عقاِرُب الساَعِة الساَمةُ  

عقاِربُها فيأتي الليُّل بُِحلَكِة َظالِمِه ُمعِلنًا إنتِهاُء ُمعاناتي أُهُم 

بِمأجوَرتي تِلَك فَتُقيلُني ساِلُف العَودَةُ َمنِزلي أِلُلَِمَم َشتاَت ذاتي، نفسي 

 والَسقمي الًجا، ُمستَدفِئًا ُمستَحِميًا، ُمستَوِطنًا بَِوَطنِها

 

 

 

 

 



 صدى األنفس 

9 

 

 وذاَك  

حناَن الُحضُن ألُغَط في َعميِق نوٍم وال أنعَُم بِنَعيِم ُحلٍم ِسواها 

 أِلستَفيَق بِغَسِق دُجاها وإشراُق محياها وإشراقُها ِمن 

بَعِد متألِلئاِت النُجوِم وطاغي ُضوُء قََمِرها وال جماَل في قَمعِ نَهاري 

 ذاَك وُرتينَهُ عدا ذاَك ُحسنُه 

 

 

 

 الكاتب سليمان الغزاوي
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 ذكرى ال تصدأ
 

 

العاشقين تطرأ على فؤادي بكل نبضة وتطرأ على ذاكرتي بكل  

 أغنية

 الكاتبة ظالل حسن

رى ال تصدأكذ  
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َخلدْت في الفؤاد أيام سلسة ومواقف حنونة، وهمسات دافئة  

وضحكات من القلب وكتف أميل عليه وال أتمايل َخلدت تاريًخا 

للمحبين ونصبت عرش حبك بقاع قلبي قوانين الفراق تم تنفيذ  

حكمها ولكن ذكراها تشهد كل حول، لم أَر ُمِحبًا مثل ما رأيتك 

تجمهر الحسن فيك وكنت خير مثال يوصف به، لحسن حضورك 

وألنك كنت خير العاشقين تطرأ على فؤادي بكل نبضة وتطرأ على 

ذاكرتي بكل أغنية تصف جمال العاشقين في كل وطن يعود إليه  

 المهاجرون، في كل الضحكات وفي كل األفراح. 
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أنت الخير الذي يذكر بعد رحيله، أنت الحبيب الذي يعلق الحاضر 

لجمال ماضيه أنت الذي أشتاق لنفسي عندما أتذكر أيامه أنت الذي 

جمال ماضيه يفوق سخافة الحاضرين أنت الذي فراقك هدمني 

 وحين رممني لم يلمس الترميم قلبي

 

 

 الكاتبة ظالل حسن
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 قل لي من أنت ؟ 

 

"فهمت الحّب في طريقة ليست صحيحة، فهمته في األقوال وليس 

 في األفعال"

 الكاتبة رؤى يوسف هادية
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 قل لي من أنت ؟ 
هل أنَت الشخص الّذي أحبّني من فترة زمنيّة طويلة أم ال، وحاول  

بأن يجذبني إليه مع أنّني كنت أبتعد عنه، والّذي كان ياُلحقني إلى 

أّي مكان، وفعل المستحيل لي لكي أعرف وأفهم أنه يُحبنّي، هل أنَت 

الشخص الّذي كان يُقتل نفسه، لي يراني لو لحظة، والّذي وضع 

 !الشعور الجميل في داخلي، وفعل المستحيل لكي أقع في حبّه؟

صدمتني صدمة لن أشعر في شعور جميل من بعدها، وبعد الحّب 

الّذي رأيته في عينيك، لم أوقع أن يأتي يوم وتخذلني فيه، أو تكسر 

صدمتني،  !القلب الّذي كان رافٌض للحّب ومع هذا أستقبل حبّك

كسرتني، خذلتني، قتلتني، أضعت النّفس التّي كانت ترغب في  

الحياة، أهذا هو الحّب الذي قلت عنه، فما معنى لي الحّب أساًسا، 

 أنَت شخص ال تعرف الحّب، 

ولن تعرف تُحّب، فمن يُحّب يأمن لي للشخص الّذي يُحبّه الّراحة، 

ويضعه في عرش حبّه إلى األبد، أّما أنَت ماذا فعلت من هذا؟ ال 
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شيء، فهمت الحّب في طريقة ليست صحيحة، فهمته في األقوال 

 وليس في األفعال وأضعت حياة فتاة كانت في الغنى عن ُحبّك.

............ 

أنشقت عيني أنشقاقٌ  أليم، وجرح متين، مثل البركان العميق، ألم 

الفقدان ناّر وشرار، ودموعٌ تراكمت على جبين عيني، وهلت 

الدّموع تنسكُب متدافقة، يزورني البكاء كّلِ يوم، أتاّلم في شتات 

عظيم، والهمُّ أهرام، ال أتكلّم وأعلم أنني سأنال خيًرا على الصبر 

الذي صبرته، وعلى األلم الذي عشته وذقته، عند هللا ال يضيع  

أكرمني يا هللا في ضحكة  !شيء، ولكن عند العبد تضيع حياتك كلَّها

تشقشق قلبي، ألنَّ الدموع كانت كافية تؤذي عيني، فال تحرمني من 

 فرحٍة تلمس قلبي

 

 الكاتبة رؤى يوسف هادية
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 حُ ب   سَ رمدّ ي 

 
 البِداياُت للجميعِ والثباُت للصادقين

 الكاتبة  بسملة دعاء مهني 
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 حُ ب   سَ رمدّ ي 
 

 البِداياُت للجميعِ والثباُت للصادقين

الُحب الحقيقيُّ بستاٌن جميٌل فيه الصدُق عنواٌن واإلخالُص إلزاٌم، 

 ٌ  ..والعمُر مقياٌس والقلُب ملجأ

 نسمع كل يوٍم عن الحب وقصصهِ 

 .وماروتهُ لنا الرواياُت من لحظاِت العشِق الجميلةِ 

كل عالقِة حٍب هي وردةُ زنبٍق كثيرة التنوعِ منها حٌب من أول نظرةٍ  

ومنها حٌب يدوم أياما ومنها شهوًرا وسنينًا، منه من كان لعبًا 

بالمشاعِر ومنهم من تم إلى الزواج وبناِء العائالت واألسر. أول هذه 

العالقات كلماٌت جميلةٌ وقلوٌب رؤوفةٌ ومداعبةٌ رقيقةٌ لطيفةٌ ووعودٌ 

 وعهودٌ، تبقى أيامها معدودةٌ مهما طالت

. لكن الحب األبدّي كزهرةِ الكامبيون نادٌر جدًا لدرجِة أن البعض 

 الحُب ليس مجردَ كلمٍة بل هي روٌح تلبسنا وِود  .ظ نو أنَّه انقرض
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يلتمس قلوبنا وأفعاٌل صادقةٌ وتشبٌث بالطرف اآلخر إنها القاعدة التي 

  .طبقتها في حياتي

تلك النجال ُء التي كانت دائمة المسامرة لي، بتلك النظرة التي تحمل 

من األمل أطنانًا، هي الحسناء التي سكنت مالمحها قلبي وفؤادها 

تعلق بفؤادي، هي من كانت معي بكل لحظٍة وكل موقٍف في حياتي 

في أحزاني قبل أفراحي وهمومي قبل أن يفرج علي هللا همي، هي 

من كانت في وقت سقمي شفاء بكلماتها وحنانها، هي من كانت ِشقي  

الثاني ُكنا شخًصا واحدًا ال شخصين، أنا أشهد لمآثرها فقد كان 

حدسي دائما ما يخبرني أن هذِه المرأة ُخلقت لتكون لي وأكون لها، 

ُخلقنا لنكون لبعض وحقا أيقنت ذلك بعد مرور السنين، هي الملجأ 

الدائم والوحيد، لم أبِرم يوًما منها فكانت دائما ما تجددُ عالقتنا  

بإخالصها ووفائها وحنانها كانت دائما ما تقول أن هذا ما قدر لنا 

وهذا ما نستحقه نتيجةً، لحبنا لبعض وعطاءنا الدائم لقد كنّا السند 

لبعٍض وقلبا وقالبا لبعٍض، كانت هي وجهي الثاني وأنا ممثلها أمام 

الناس، لم تبخل يوًما بمساعدتي، كانت عالقةَ  تكافٍئ كٌل منَّا له 

 واجباته وحقوقه نضمنها ونأمنها لبعٍض وذعنا نفسنا للقدر يختار لنا 

 



 صدى األنفس 

19 

 

مصيرنا وساعدي ال يفارق ساعدها، هاهي السنين تمضي وليس 

بيدي مكيدةٌ ألنقذك من هذا السرير األسود بمأساته ويرتدي الرداَء  

األبيض لتثق فيه البشر وما هو ِسوا مضجٌع لسلب األرواح، أخذك 

مني ذاك الشبُح فقط لو بيدي مساعدتِك لفديتِك بروحي، في قلبي 

توٌق شديدٌ لشبابنا لكنني الزلت أكافح والزلت على وعدي لِك، لن 

أتركك و لن أتخلى عن حبنا آبد الدهر، واآلن و بحزن و أسى 

شديدين أودعك بما كان يعشقه فؤادك، باقة الورِد هذه مزجت فيها 

كل أنواع الزهور التي قطفتها بيداي المرتجفتين و انحنيت على 

ركبتي التي ال تكاد تستطيع تحمل وزن جسدي فقط جهادًا، وتضحية 

 لحبنا إنها هديتي األخيرة، ما هذا؟ ماذا يحدث؟ أين الطبيب!

 استقام الخط و أخذها شبح الهالِك، من بيد يدي الحتضن جثتها  

وكنفها الدافئ آلخر مرةٍ في حياتي، نعم غادرت بعيدًا و تركتني في 

ضوضاء عالمي اتخبط بين ذكرياتي وأنظر في أعين أوالدي فلذة 

كبدي وكبدها ما جمعنا وبالفعل الزالت روحها تعانُق روحي  

 والزالت حيةً بداخلي

 الكاتبة  بسملة دعاء مهن 
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 لعلها قصة... 
 

 

 

 

"فالمكاُن بأكمله يغلُب عليه اللون البُنّي، الذي يوحي بالسالِم  

 والهدوء، بعيدًا عن ضّجِة العَالم الخارجي"

 الكاتبة ورود النوفلية 
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 لعلها قصة... 
في وسِط ُغرفٍة قديمة، مليئةٌ بالتُحِف الثمينة، التي تقبُع فوَق ِخزانٍة 

ضخمة، عديدةُ األدراج، وبقربها تقبُع طاولةٌ صغيرة، وسلةٌ  

مزخرفةٌ مليئة ببعِض األلعاِب المنسية. خيوُط الشمِس تتسلُل من 

خلِف نافذةٍ صغيرة؛ لتسمَح ألشعتها الساطعة بالتوغِل في أرجاِء  

المكان، طفٌل صغيٌر بريئ، يرتدي قميًصا أبيَض اللون، وحول ُعنقه 

يربُط ربطةً من القُماِش األحمر، وبنطاَل جينٍز لونه أسود، مطوٌي 

من أطرافه، يجلُس بكّلِ هدوٍء على ِمقعٍد ثقيل، ورجله الصغيرة تمتدُ  

فوَق صندوٍق خشبّيٍ ضخم، يلعُب بحبٍل مصنوعٌ من الصوف،  

وأخته األكبُر منه سنًا، تقُف خلفه بمالمحٍ حزينٍة شاردة، ممسكةً 

ببعِض ُخصالته؛ لتقصها بِمقٍص حديدي، ترتدي فُستانًا مالئكي  

 قصير يصل طوله ألسفِل ركبتيها بقليل، لونه يتراوُح بين األزرِق 
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الفاتحِ والغامق، وشعرها البُنّي الناعم، ينسدُل على أكتافها بكّلِ  

انسيابيه، تقُف على أرضيٍة من الخشِب السميك، فالمكاُن بأكمله  

يغلُب عليه اللون البُنّي، الذي يوحي بالسالِم والهدوء، بعيدًا عن 

 ضّجِة العَالم الخارجي 

 الكاتبة ورود النوفلية 
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 هل حقاً توقف الزمن ؟

 
  أحبوهم بكل عيوبهم فالموت ليس له موعد قد نخسرهم في أي لحظة

 الكاتبة ايمان حازم محمد 
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 هل حقاً توقف الزمن ؟
باألمس جلسُت أنتظرك، لقد وعدتني أنك ستصل في الساعة العاشرة،  

وأنا مثل الغبية، ذهبُت قبل الموعد ألني أستمتُع بإنتظارك، لكني لن  

أخبرَك بذلك حتى ال تتأخر . لقد مر الوقت سريعاً، وأصبحت الساعة 

تتجه للحادية عشر، ال بأس، أنت معتاد على التأخر لساعة عن الموعد، 

وتمر الدقائق، دقيقة تلو دقيقة، وأنا أنظر إلى الباب بلهفة الطفل الذي  

أتأمل مظهرك وأنت  . وعده والده بإحضار لعبته المفضلة وقطع الحلوى

وها قد أصبحت الساعة   . ترتدي القميص األسود الذي أهديتَك إياه

الحادية عشر و خمٌس وأربعون دقيقة، لقد زاد قلقي وقررُت اإلتصال 

 _ . بذلك الغبي الذي منذ ثالث سنوات ولم يصل في الموعد المحدد أبداً 

رد حامل  _لماذا تأخرَت أيها األبله ؟ أال تعلم أن هناك من ينتظرَك ؟ 

الهاتف :_ أنا أعتذر سيدتي، لكن صاحب الهاتف كان يقود سيارته  

بسرعة جنونية وإنقلبت سيارته منذ ما يقارب الساعتين، والشرطة حاولت  

نزل الخبر كالصاعقة على قلبي،  . إنقاذه، لكنه توفي في موقع الحادث

 وشعرُت أن الزمن توقف في تلك اللحظة، لقد تسبب غبائي بذلك الحادث، 
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أنا من وبخته وطلبت منه عدم التأخر هذه المرة، وقد كان يقود سيارته 

بسرعة جنونية ليصل على الموعد، كم أنا غبية، أرجوك عد إلي وتأخر 

واليوم تمر على تلك الحادثة الذكرى   _ .لساعات وليس ساعة واحدة

العاشرة، وال زلُت أشعر أن الزمن متوقف هناك، في تلك الدقيقة التي 

 . علمُت فيها بخبر وفاته ورحيله إلى األبد

أحبوهم بكل عيوبهم فالموت ليس له موعد قد نخسرهم في أي 

 . لحظة

 

. 

 

 الكاتبة ايمان حازم محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صدى األنفس 

26 

 

 صراع الذاكرة

 
 الليل هادئ بطبعه وال ذنب له في كل ما يحد

 الكاتبة  ايمان  حازم محمد  
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 صراع الذاكرة
ها قد عاد الليل مجدداً إنها ساعات طوال تنبض بالذكريات . آوى 

الجميع إلى فراشه إال أنا لقد أويت إلى ذكرياتي التي حاولت كثيراً  

 إخفائها. 

ذكريات تكاد تكون السعيدة منها نادرة الحدوث كالمطر في شهر 

 تموز . مليئة بالخذالن واأللم 

الليل هادئ بطبعه وال ذنب له في كل ما يحدث . لكن هناك   .

ضجيج صاخب في رأسي وكأن كل ذكرياتي تحاول الخروج دفعة 

واحدة. تُشعرني أن لها قلباً ال ينبض إال ليالً . أحاول النوم تارةً 

أتقلب إلى يساري ألرى مالمح وجوٍه طالما كانت سبباً في حزني 

وأتذكر دموعي التي سالت بسببهم . ثم أتقلب إلى اليمين لعلي 

أستطيع إغماض عيني ولكني في هذه الجهة أرى ثقتي المنكسرة في 

أُناٍس لم يستحقوها أنظر إلى سقف غرفتي وتمر أمامي تلك الطفلة 

 المرحة التي كانت تحب اللعب 
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واألزهار تلك التي لم يعرف اليأس طريقاً إلى قلبها . إنها تركض 

بين حدائق الورد وصوت ضحكها يمأل المكان إنها ترقص مع  

الفراشات وتتسابق مع النحل إلى أجمل زهرة . فجأة أرى قفصاً 

أسوداً مظلماً يسقط على طفلتي البريئة وتصبح سجينة داخله تصرخ  

بأعلى صوتها طالبة النجدة والناس حولها بكثرة وال أحد يكترث 

 ألمرها كأنهم ال يسمعون صوتها . 

وفجأة تصمت الطفلة وتنظر إلى من حولها بحسرة وهم يعيشون 

 حياتهم بشكل طبيعي 

 ها قد أذن الفجر وانا لم أحظى بدقيقة نوم .  .

وأخيراً إنه وقت الصالة سأرمي كل همومي على سجادة صالتي 

وأُحدث هللا عن كل ما بداخلي فهنا فقط أشعر بالراحة وأنا بعز 

 إنكساري

 الكاتبة  ايمان  حازم محمد  
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 معجزة أن تكون في حياتي

 
 التصق  هواك بضلوعي فأحيا فؤادي

 الكاتبة  سهيلة خلفاوي
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 معجزة أن تكون في حياتي
 حبيبي، رفيقي، أخي و أبي عشقي األول و األخير، إخالصك الدائم 

لي بمثابة نصر عظيم، التصق   هواك بضلوعي فأحيا فؤادي، أخذ 

 بيدي إلى عالم بعيد، عالم متعطش لشوقنا الكبير. 

فليشهد هللا أن حبي لك بلغ أشده في درجات المحبة، وجدت في 

روحك ما تتوق له نفسي و إنك اآلن األقرب لي من نفسي، سكن 

عطر وجودك أعماق أعماقي، لن أتوقف عن عشقك حتى تنتهي 

 حياتي و تتوقف أنفاسي. 
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يا من شاركتني أوجاعي و مرارة إحساسي، شكلتك مالك في 

مخيلتي، مالك ظله خفيف ، طيب، لطيف، رقيق، جميل في أحسن 

تقويم، أرواحنا واحدة فكيف أنفصل عنك و أنت جزء مني، اهتمامك  

أغانني عن كل األشياء، هواك تمكن مني فتربع على عرش قلبي، 

ظننتك مجرد حلم عابر لكنك أصبحت حقيقتي في منامي كذلك في 

 يقظتي، أضحيت نفسي التي ال مفر منها، فإذا سألوني عنك أجيب 

 بحرارة الحب المقدس هو مطلبي و مرادي

 

 

 الكاتبة  سهيلة خلفاوي
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 ال تترك يدي

 

ال تترك يدي فيدَُك لي موطٌن ُمغتربةٌ أنا إذا تركتها للحظٍة هيا لكي 

نجول الشوارع كلها دعِ الذي ال يسمُع يعرُف أنَّ قلبي قد أختارَك من  

 بينهم حتى صرُت أنا ال أفهم أيعشقَك أم يهواَك ياتُرى؟

 لكنهَ صار يراَك العالم أسرهُ فخذني أمرُّ على الوروِد أُسلِّم فما أنا إال  

  .زهرة أصبحْت من فرط الغزل باألحمِر انَصبغتْ 

 الكاتبة  ردينة  أبو سبيحة 
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 إلى ما ال أستطيع البوح به

 
كل ما أريده اآلن أن أصرخ بأعلى صوت كي ينفجر ذاك البركان 

 ليخرج معه الحزن 

 الكاتبة  سلوى عثمان ابراهيم
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 إلى ما ال أستطيع البوح به
اصوات تتعالى تصرخ تطلب المناجاة اصواٍت تتردد بمسمعي،  

احاول بطريقة ما تهدئة هذِه األصوات لكنها كالبركان مع الوقت 

تزداد، أسمُع الموسيقى ليخف روعي وقلقي حيال تلك األصوات 

انسى او لعلي انساها حين استمع ألنغام الوتر، أريد الخروج من هذا  

في كل مرة أتعرض لأللم أكتمه   .العالم ان اتجرد من مخاوفي

بداخلي وحتى األحزان أيًضا، اظهر عكس ما بداخلي للجميع هناك 

من يرى أنني صاحبة ابتسامة جميلة واآلخر يعتقد أنني مفعمة  

بالحياة واألمل وأن القوة أساسي، لكنهم ال يعلمون بأنني هشة  

ضائعة ال اعرف طريق النجاة، وكأن مع مرور الوقت الموت  

يناديني ويمد يداه الي، ال أحد يسألني أن كنت بخير، او شعر بي، 

 ثمة شيء يتآكل في داخلي، أهل النهاية اقتربت؟! 
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كل ما أريده اآلن أن أصرخ بأعلى صوت كي ينفجر ذاك البركان 

ليخرج معه الحزن، الوجع واأللم سئمت حقًا من العيش بحياةٍ مزيفة  

بأن اكون تلك الفتاة القوية كما يرونني ال أريد التظاهر بالقوة واالن  

 .كل ما أريده السالم الداخلي فقط 

 الكاتبة  سلوى عثمان ابراهيم
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 حدثونــي 

 

 حدّثوني أّنك مضطرَب  

 وأّنك تَميُل لي 

  حدّثوني أّنك َكذّاب 

 وأّنك تخفي الَصدَق لي

  حدّثوني أّنك غدّار  

 وأّنك ُمْؤتََمٌن لي 

  حدّثوني أّنك أْحَمَق 

 

 وأّنك تخّبِئ الفَِطَن لي 
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  حدّثوني أّنك َمْجنون 

  وأّنك عاقٌِل لي 

 حدّثوني أّنك ُمدَمَّر

ٌر لي   وأّنك ُمعَمَّ

  حدّثوني أّنك ظاِلم  

 وأّنك الُمْقِسط لي 

..... 
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فَسعادتُِك ُخِلقت لسعادتي، وحزنِك مكبوٌت ِلحزنِي. فال أدري أأنِت 

 سبب فرحي أم سبب ُحزني؟! 

لقد رأيُت فيِك شخصان شخٌص جاء ليفرحني، وشخص جاء  

ليحزنني. فابتسامتُِك الرقيقةَ قَِدمت لتعّم اإلبتهاَج و السروَر في قلوِب 

المحكومين بالحزِن، وحزنِك الخافي لدى الجميع ُخِصص لقلبي، 

كأنِّك تضعين لمساتِك الرقيقة في قلبي؛ ِلحّس بذلك الشعور الذي  

ُخبّئ عن الظاهر. فأنِت ضيٌف زائٌر ُمحّماًل لنشِر السعادة؛ ألن الحياةَ 

صفعتِك بهمومها. كانت تصقُل قدر المستطاع لتقضي على ما  

اصابها، فأنا كمشتِك بعبسِك أحاول أْن أنزع ذلك العُبس المحجوب 

 عن نظر اآلخرين وال يحجب عن عيني. تلك الفتاة الناعمة والُمحبة 

 

صاحبة االبتسامة الرقيقة و عذبة اللسان، قد داس باب قلبها قساوة 

وا بقلبِها عبر الزمن   الزمن من غير استئذان، هؤالء الذين مرُّ

ا لكنهم فشلوا و  ليسرقوا السعادةَ منها، حاولوا أن يجعلوا الحلو مرًّ

 أيقنوا إنّها صامدة ال تستسلم لهذه التصرفات القاتلة، و ال تشاء أن 
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تذوب في الكبت فهي تتقلب من طرِب الحزِن الى طرِب الفرحِ،  

 .وأنِّك يا سيّدتي استغنيت عن طمع الدنيا لتنعمين بغنى اآلخرة

 الكاتبة رغد صبري
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 عدت أخيرا 

 
  ان للحياة دروسا وعبرا نتعلمها بمرور الزمن 

 

 الكاتبة رجوح  خديجة 
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 عدت أخيرا 
ها انا ذا أقف من جديد وكلي شجاعة وقوة بعد كل ما مررت به ، 

بعد كل تلك الخيبات واالنتكاسات التي أصابت روحي قبل جسدي ،  

عدت وكلي يقين بأنني تجاوزت أخطاء الماضي ونفضت غبار 

الهزيمة الذي أحاط بقلبي وغلفه ألشهر عديدة ، عدت وانا أدرك 

جيدا ان للحياة دروسا وعبرا نتعلمها بمرور الزمن ، اتعلم بأنني 

تعلمت درسا مهما جدا رسخته األيام في ذاكرتي اال وهو ان  

الضربة التي ال تقتلك تقويك ، أجل تقويك وتشد من عضدك 

وتجعلك أكثر متانة وصالبة ، وهكذا حدث معي ، لقد خضت من 

غمار الحياة وصعوباتها الكثير والكثير ، وأخذت منها ما يكفيني 

 ويزيد . 
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أتعرف شيئا عدت شامخة كالجبل... ال تهزني ريح وال تسقطني 

عثرة ، عدت كالبحر هادئة تارة وهائجة تارة أخرى ، عدت وفي 

 قلبي عاصفة من الطموح المتوقد 

 فما أجمل ان يستعيد المرء ذاته 

 

 الكاتبة رجوح  خديجة 
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 نحارب باألمل

 
 

 فاألمل كالزهرة التي تبث إلينا حالوة ريحها وتسحرنا برونق

 

 الكاتبة   مونة عزيز 
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  عندما تجتاحنا الهموم

 وتتكالبنا األحزان  ..

 ..وتتوشح حياتنا ألوان السواد ..

عندما تكون الدموع هي اللغة الوحيدة التي تترجمها العيون . 

 عنواناً لألألم التي تعانيها القلوب 

  وال يعد هنالك طريقاً للفرح أو البسمة إلينا .. 

  وال نشعر بحالوة الحياة ..

  فماذا عسانا أن نفعل ..

 هل نستسلم أم   !..

 نحارب ؟

فبطبع يوجد هنالك ما يجعلنا نحارب ونحاول جاهدين التمرد على   !

  واقعنا
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  أجل إنه األمل .. كلمة قليلة الحروف .. كبيرة المعنى ..

فاألمل كالزهرة التي تبث إلينا حالوة ريحها وتسحرنا برونق   ..

منظرها فارضةً علينا االنجذاب إليها محاولين بكل جهد الحفاظ 

  عليها

فيجب علينا التمسك باألمل لكي نعيش الغد ونستمر في حياتنا  ..

 .. ونحاول دائماً التغلب على اليأس

فباألمل نستطيع وبكل قوة أن نسير قارب حياتنا كيفما نشاء وأينما  

 .. نريد

  مبعدينها عن الغرق والموت البطيء 

 فاألمل شمعة تنير  ..

   الظالم

 وكتاب مفتوح لمن أراد أن يتعلم ..

 .. فلكي نودع حياة بائسة خامدة  .. 

 فليس علينا إال أن نعيش حياة  
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 .. جديدة مشرقة يمألها التفاؤل

 .ويكون األمل هو العنوان الرئيسي لها

 

 الكاتبة   مونة عزيز 
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 مهال ... أيتها الحياة!

 
جلسة واحدة على هذا السرير جعلتني أضع المفاهيم في موضعها 

 الصائب

 

 الكاتبة   اكرام العمراني  
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 مهال ... أيتها الحياة!
مهال أيتها الحياة ! مهال ! لما العجلة ! ففي التأني السالمة وفي  

العجلة الندامة، فأنا ما زلت ثابتا في مكاني، ال أغادر مكاني البتة، 

بينما أنت تدورين دون توقف، وأيامك تمر كالقطار المتأخر، إنني 

سجين أيامك، ومتهمها الوحيد، وهذا السرير األبيض الذي تتباهون 

ببياضه الناصع، والغرفة التي تعجبون بأناقته، أصبحت ال أطيقه، 

يشعرني بالضعف والهزيمة، وآه من هذا اإلحساس اللعين ! فلكم 

سئمته وكرهته، ومن تلك الغرفة الصغيرة، أتأمل العالم بعين  

أخرى، غير تلك التي كانت تتأملها من ذي قبل، أيام كنت فردا من 

أولئك الذي أراقب حركاتهم اآلن، كنت إنسانا أنانيا ال أقنع بما لدي،  

دائما أطمح للحصول على المزيد، المزيد من المال.. المزيد من  

 الشهرة...والمزيد والمزيد.. 
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 لكنني لم أفكر يوما في ما لدي، لم أعد ما يفيض علي من نعم، 

أسعى إلى تحصيل مال وفير في حين هناك من تمزقت بطنه جوعا، 

كنت أسعى إلى السلطة والقصور وهناك من يعيش تحت قساوة تلك  

الطبقة الزرقاء من برد وشتاء فال مأوى له وال ملجأ، كنت أمشي في 

األرض متكبرا، والكثير يتمنى أن تكون له ولو قدم واحد يمشي 

عليه، احتقرت الطبيعة ومناظرها، بينما آخرون يناجون هللا ليل 

نهار لرؤية لون واحد ولو لثانية واحدة في الحياة، لكم كنت غبيا !!  

 أيعقل أنني كنت غبيا إلى هذا الحد ؟!

  ال..ال..ال... بل كنت جاهال ! 

 جاهال لمعنى الحياة، و طعم السعادة، جلسة واحدة على هذا السرير 

جعلتني أضع المفاهيم في موضعها الصائب وأراجع نفسي وإصالح 

 كل عيوبها، نعم لقد كنت جاهال بالفعل

 إك  الكاتبة   اكرام العمراني  # . 

 رام العمراني 
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 ماء العقل كتاب

 

والعجب أنَّ نبات البَصائر بالُكتِب ال تَْذِوي ال تْبخل بالعطاء كزمزم 

 شامخة ال تَْنَحنِي 

 الكاتبة رقية بادي
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 ماء العقل كتاب
َعَجائُب الِكتاب أنها على الفصول األربعة تَحتَِوي فتحته وإذا بالشتاء 

يحُل، واألرض بالمطر تَرتَِوي والربيع بالِفكر يَْنُضُج، وتَتَفَتَُح  

أوراقه وتَْعتَِلي نمضي بين صفحاته كفالح بالصيف بأرضه يدوي 

تتساقط أوراق سقيم بالعَقل، وعلى الَجهل يقضي العقل بال كتب شِقي  

ُمَراِهق وبها يَحيا، ويَْرتَِقي والعجب أنَّ نبات البَصائر بالُكتِب ال 

تَْذِوي ال تْبخل بالعطاء كزمزم َشاِمٓخة ال تَْنَحنِي ُصَب يا دلو العلم و 

ثمار المعرفة أزهري كتاب يروي الروح ويا روح استأنسي 

فَصديقك الصدوُق َجليٌس صالح فأبشري أبشري وُشِد الوثَاق فمنه 

 وبه ألمعي

 

 

 الكاتبة رقية بادي

 

 



 صدى األنفس 

52 

 كرامة أم حب 

 
ها أنا أتردد في أن أرسل حتى كلمة واحدة؛ ألن أفعاله لم تكن  

 بالهينة 
 الكاتبة أماني بودرالي 

 كرامة أم حب 

  9:22 ص 
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نهضت متأخرة ألن ليلي بات يفكر في الماضي بات يراقص خيال 

شخص لم أرد تذكره غفوت على صورته ألستفيق و اتصفح موقعي 

األزرق إذ بكل شيء يتعلق به يظهر لي وراء بعضه ماذا يحدث يا 

ترى رميت هاتفي خوفًا من إرسال أي شيء له و ركضت نحو 

قلمي كعادتي؛ حتى أخبره بما أنا عليه اآلن اتعلم يا قلمي الحبيب قد 

اقترب تاريٌخ ال يمكن لي أن أنساه كما فعل هو معي تاريٌخ منذ ثالث  

 سنوات وأنا أراسله فيه كان أقرب شخص لي

  

ها أنا أتردد في أن أرسل حتى كلمة واحدة؛ ألن أفعاله لم تكن  ....

 بالهينة أبدًا على أن أنسى يوم ميالده! 

 أُخبر نفسي هذا لكن للحظة تظهر أمامي كل ما عشناه أجمل األيام 

  ! !و كم من ضحكة كان السبب في أن اضحكها ماذا سأفعل يا ترى؟
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يبقى السؤال مطروح هل سأتجرأ و أراسله أم سأجعله يخيل له أني 

 نسيت كل هذا

 ال بل سأكتفي بكرامة بال حب فهذا أكثر من مقنع عندي

 

 الكاتبة أماني بودرالي  
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 ما ذنبنا نحن الشباب؟
 

 

 

البطالة جعلتني أكرُهني حيَن أنظر إلي أجد أنني بال فائدة و   

  .نفع أحدس وكأنني زجاجة سقطت من أعلى 

 الكاتبة غزل العبيد
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 ما ذنبنا نحن الشباب؟
لقد همشت شبابي و  حطمت طموحاتي، منذ صغري وطفولتي وأنا 

 .أرتجي أن صبح شيئًا عظيًما

البطالة جعلتني أكرُهني حيَن أنظر إلي أجد أنني بال فائدة و نفع 

  .أحدس وكأنني زجاجة سقطت من أعلى

 أرى الحياة بوزع متخيالً تحقيُق كلَّ أحالمي وطموحاتي 

أسهو في عالم الخيال مندهًشا أرى نفسي موظف حاصالً ما أريد، 

أنغمر بتخيالتي فائقًا مدى سعادتي تأتي تلَك الغصة تيقظني من 

 .غفلتي لتخبرني أن كل هذا سراب، حينها أغرُق بالكدِر المكفهر 

 .تلَك المشكلة ليست مشكلتي أنا فقط 

 هذا هو حال الشباب، 

 فكم من شاٍب تمنى أن يصبَح موظف ؟ 

 وكم منهم زرَع حلم فأجف بداخلِه؟
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البطالة حطمت نفوسهم، تركت فينا أثر ال ينسى دَكت أحالم شبابنا  

 وشوهت طموحاتهم و قتلت رغباتهم بالحياةِ 

 ما ذنب الشباب

  ما ذنب الشباب؟

 الثامن عشر من حزيران لعام ألفين وعشرين

 

 الكاتبة غزل العبيد
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 سّجانون 

 
 .فاهلل ينقذنا منكم ومنا أن في ارض نفوسنا غرنا 

 الكاتبة نورعليان 
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 سّجانون

أنهكتنا عبارة ) ال تحزن (وغشاوة الحزن تظلنا ارتعدت العبرات 

 سنونا في مدامعنا ، ألمتنا ...

لطالما على الحائط من فرط المواجع استندنا ، كتمنا شهقاتنا لكي ال 

نجعل أحد يسمعنا، كنا نرتجف من ليال خاويات أصابت بالصقيع 

قلبنا ، هرعنا لمحرابنا نستجمع دعوة فكانت الروح حائرة ماذا  

تحكي فقالت: يارب أنت تعلم ما مر بنا، وحدك من تالمس هذا 

الشجن القابع داخلنا ، وهذه الجراح ال أحد يشعر بها يا للا  ...  

نصمت فتصرخ دموعنا ، واللسان بالوهن يرتجف  

مناديا :يارب ...ال دعوات محددة وال رغبات وال أمنيات ، حتى 

 الحلول قد سلمتنا للمشكالت دون رحمة لتجلدنا ... 

-لكنك واقف ، ثابت ، ال تظهر هذا ؟فلماذا بما فيك   ال تتحدث ، 

 كيف ألحد أن يعلم ما فيك وأنت ال تشتكي؟ 

 على فرض أنكم تسمعون ، أو تفهمون ؟ّ
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أنتم في الغفالت وكلنا بحال بعضنا أليها راجعون ، لكن ال بأس 

 دعها لتشتد فنحن جياع النجاح في عز اليأس ، ال بأس فقد اعتدنا.

ولو كان المضي واألغالل في يدينا فلن نبرح ، سنظل نحاول صيد 

النجاح ولو ُكبلت أطرافنا  األربع  .فاهلل ينقذنا منكم ومنا أن في ارض 

 نفوسنا غرنا ،أو بين أشواك يصنعها االخرون لنا يوما علقنا ...

كلنا تحاصرنا المخاوف والشجون ولكن الفرق بين أحدنا واألخر أن  

منا من يستسلم وال ينهض وال يكون ، ومنا من تدفعه العبرات  

 والنوائب فيسكن النجوم. 

 
 

 

 الكاتبة نور عليان
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 في الصداقة حياة 

 
 هي تجارب متنوعة في صفحاتها هي كنزا حقيقي 

 الكاتبة صفاء  تركية
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 الصداقة الحقيقية
هي عالقة التي تجمع بين أثنين او أكثر من األشخاص وتكون مبنية  

على أساس احترام والتقدير و أمانة واإلخالص والعطاء وتميل في 

طياتها الى االهتمام وأساليب مشتركة بين األصدقاء هي تجارب 

متنوعة في صفحاتها هي كنزا حقيقي ال يعرف معناها إال من يمتلك  

قلوب األصدقاء الذين يقفون معه في الحياة الحلوة وسيئة منها  

صداقة لها اوصاف تعبر عنها فهي تشبه لقمر منير في الليل وشمس 

 التي ال تغيب.
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والصداقة هي الحب الذي ال يموت وهي الجليد الذي ال يذوب هي 

بحر من بحور الحياة الصداقة  هي حديقة مليئة بزهور اإلخاء  

وعطرها التعاون وسلمت القلوب الطيبة الصداقة كتابا يسكن في 

صفحاته المودة والرحمة الصداقة كالعين واليد إذ تألمت اليد دمعت 

العين والعين اذ ا دمعت مسحتها اليد والصداقة ال يعني ان نبقى معا 

اوقات اطول فصداقة أن نبقى اوفياء معا مهما طالت او اقتصرت 

 طرقات هذا هو كتاب الصداقة الحقيقية في الحياة 

 الكاتبة صفاء تركية 
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 أثر الفراشة 

 
 "لو أني لسُت أحبك أنت ؟ فماذا أحب"

 الكاتبة سارة الدهامشة 
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 أثر الفراشة 
ال تزال أصابع يدي تُزهر فراًشا صغيًرا ُمنذ آخر لقاٍء تشابكت بِه 

أيدينا لقد منحتني سعادة على شكل أجنحة، اآلن فقط أعرف معنى 

 معَك ال أخاف أن أعيش تلقائيتي  "كلمة: "أطيُر من اكتفائي بك

ال أفكر فيما يمكنني قوله وما ال يمكنني، أكتب كما يحلو لي وهذا 

يشعرني براحة ال يستوعبُها العقل، و ليشهد الكون أني أحبك، و 

 أكرهُ غيابِك و أغاُر ِمن ُكل َما حولك ويقودني القلُب إليك 

 "لو أني لسُت أحبك أنت ؟ فماذا أحب"
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أرشدني إليك أريد االستقرار بين ضلعيك، لن أُغيّر ِوجهتي عنك 

فإما أنت وإما أنت  ال أريد اتَِّساع اأْلَرض، أريد ِضيق ُحضنك، يداك  

ملمسي اللّطيف، وأوتاري اليوميّة بُكل دقة يدقها قلبي في ليالي 

ديجوريه أنا أُحبك بِها َو أود أن أكون كل األشياء التي تريد أن تبقى  

معك لألبد، اذهب إليَك ُمثقلة، وأعود بجناحي فراشة، كأنك لحـن ، 

كأنك ُحضن ، كأنك أُمنيه وأُغنيه، وكأنك صانع الفراشات، ال أملك  

الكثير من الكلمات التي تعبر عن الُحب، لكنني أحبك بقلبي، وهذا ما  

تعجز الكلمات عن فعله، وإن وصفتك بالقليل المختصر فَـ أنَت أجمل  

 .يد تالمس يداي

 الكاتبة سارة الدهامشة 
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 حسنائي 

 
 وجمالها احببت التيه والتردد وعشقت

 حيرتي معها 

 الكاتب أحمد الحمادي 
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 حسنائي 
 إنها بارعةٌ جدًا في إخفاء الُحزن 

 ماهرةٌ للغاية في إتقان عكس ما تشعر به 

 تلجأ للكذِب أحيانًا فتدَّعي )أنها بخير( ...

 لئال تلمح في أعيُِن الناس نظرة شفقٍة أو عطف

 تفهم ُكل َمن حولها وال أحد يفهمها ...

 تكره الشدَّة والقسوة

 ... أو أن تُجبَر على شيء

 لكن عن طيِب خاطر وبُكل رًضا منها قد تهبك روحها

تدهشك وتتلفك أميرة خيال وسيدة جمال تبتعد عن ما يضيرها  ...

وال يهمها ما قد يقال وتقاوم حتى تأخذ ما يناسبها حتى تتخطى  

 بالمقام المقال 
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 بين انتقائها وجمالها احببت التيه والتردد وعشقت

 حيرتي معها 

 فالطفلة التي تسكنها ُجبلت على الرفق واللين  ..

 وكرامتها ال تَُساوم أبدًا  ...

ة النفس لديها سر صمودها وثباتها إلى اآلن   فعزَّ

 رغم أنها حقًّا ليست بخير 

 و أنا أقول لك  ...

 

 خذي الخير مني و كوني بخير فقط

.. 

 

Aas 
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 سبعة عشر خريفًا

30/2022/  حزيران 

   ِرساي بعد عام ستَكونيَن أقوى وأفَضل

 مر الكاتبة نور تشطوش   

 حبًا يا أ
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 سبعة عشر خريفًا
 تَذكري دائًما رسالَتُِك األولى ِلنَفسِك؛ ألنها تَحِمُل الكثيَر مِن الخبايا 

دَعيني ابدأ، من فؤادِك إلى َعقلَِك المضطرب، هِذِه صفقةٌ رابحة لِك،  

وتَحِمُل بعَض النصائحِ والرسائُل الَخفية بدايًة، أتمنى أن تكوني 

بَِخير، وأْن يَشغَل السالُم قلبُِك وإنِك قد تصالحتي مع أفكارِك  

الُمتعِلقة، وإنِك جمعتي أشالئَك الُمبَعثرة، وداويتي قلبَك الُمتَكسر 

 واطفأِت رماده وأخيراً، مالي أراِك تَِعيسة أكثَر ِمن قَبل؟ 

  هل ُعدِت إلى خِط البِداية؟ 
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اوه دائًما ما تَعوِدين، وُكلما تَقدمتي ُخطوة تَعُودي إلى الَخلَف مائة 

ُِّرِك بِظلِك  أُريدُ ِمنِك شيئًا واحدًا فَقط، وهو أّن ال تَجعلي الظالُم يُعَث

واقبَلي نَفَسِك كما هَي وابتِعدي عن هواجَس الُحب، وُكفي عن 

إرساَل برقياٍت عاجلة؛ ألنه لن يصلِك ردَ على إحدَاها أُظنَّ إنِك بعد 

عام ستَكونيَن أقوى وأفَضل، وسأَضُل أرِسُل لِك رسائَل كثيرة هل 

 .قلُت أرسل؟ أوه ال بأَس، عادةً أول ِرَساله تَحِمُل الَكثيَر مَن األحالمِ 

 سبعة عشر خريفًا  

 حزيران/30/2022
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 براثن الدنيا 

 
من يحتمل هذه الدنيا؟ من يحتمل غطرسة المتكبرين والطغاة واآلالم  

 المخذولة 

 الكاتبة حجيج نوارة

 



 صدى األنفس 

74 

 

 

 براثن الدنيا 
رفقاً بي يا زمان فلم يتحمل فؤادي من عبء الحياة رفقاً بي يافؤادي 

وإنك يا زمان لذو صروف وذو انقالب ومالي ال ألح عليك إال بعثت  

الهم لي من كل باب ومتى تأملت زماني وجدته أجالً وأيام الحياة 

من  .سقام أضحي وأمسي ضاحكة وإنّما لبكائي اإلصباح واإلظالم

يحتمل هذه الدنيا؟ من يحتمل غطرسة المتكبرين والطغاة واآلالم 

المخذولة؛ واالنتظارات الطويلة ؛ واستحالة العدالة ؛ وهزيمة الرقة 

أمام الوحشية وكل ذلك الظلم ، من يحمل أعباء هاته الدنيا؟ هل 

الهروب من الزمان يقي من غدرها وآهاتها؟ اللهم قوةً؛ اللهم  

 تماسكاً؛ اللهم صبراً. 
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رفقاً بي يا زمان فلم يتحمل فؤادي من عبء الحياة   ..  براثن الدنيا

رفقاً بي يا فؤادي وإنك يا زمان لذو صروف وذو انقالب ومالي ال 

 ألح عليك إال بعثت الهم لي من كل باب ومتى تأملت زماني وجدته 

 

 

 

أجالً وأيام الحياة سقام أضحي وأمسي ضاحكة وإنّما لبكائي 

 .اإلصباح واإلظالم

من يحتمل هذه الدنيا؟ من يحتمل غطرسة المتكبرين والطغاة   

واآلالم المخذولة؛ واالنتظارات الطويلة ؛ واستحالة العدالة ؛  

وهزيمة الرقة أمام الوحشية وكل ذلك الظلم ، من يحمل أعباء هاته 

 الدنيا؟ هل الهروب من الزمان يقي من غدرها وآهاتها؟ 

  اللهم قوةً؛ اللهم تماسكاً؛ اللهم صبراً 

 الكاتبة حجيج نوارة
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 أعدك يا بحر

 
و في هذه اللوحة الساحرة ، كنت أنا الخطأ الفني الذي لم ينتبه له 

 الرسام 

 الكاتبة سهام الباز 
 



 صدى األنفس 

77 

 

ها أنا ذي أجلس وحيدة من جديد ، أطالع الشمس التي تلملم فسناتها 

الذهبي و تغادر بخجل زين حمرته السماء . أستمع ألصوات  

األمواج و هي تتالحق تباًعا تباًعا، محدثة لحنًا فريدًا و موسيقى ال 

شعرت   . يفهمها إال من اعتاد مناجاة البحر و مشاركته أسراره

بنسيم يداعب خصالت شعري، كأنه أم حنون تربت على ابنها 

 مهدئة من روعه

 .أحسست بأن الزمن توقف ، مانًحا إياي لحظات من السكون، تزيد 

فرصة التأمل في هذا المنظر الرباني الذي يشد النظر و يأسر  

 .الجوارح

و في هذه اللوحة الساحرة ، كنت أنا الخطأ الفني الذي لم ينتبه له  

الرسام أثناء عمله .أصدرت تنهيدة عميقة زفرها كل جزء من  

روحي الكسيرة، آماًل التخفيف عن الضجيج الذي يعتري صدري ،  

  و العواصف الرعدية التي تحارب استقراري
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سرحت بعينيَّ و عقلي ال يكف عن إعادة شريط ذكريات   . 

 موجعة، تزيد الروح نزيفًا و تجعل الصيف الزاهر خريفًا

 أتذكر األحداث  

 الفظيعة التي آلت إليها سذاجتي و حسن نيتي و طيبتي المفرطة، و 

أغمضت  .المواقف التي وضحت لي الصديق الحقيقي من المزيف

عيني محاولة إيقاف هذا السيل المرير ، و جاهدة لمنع تدفق دموعي 

حقًا أتعبني المسير ، و  . التي بللت قطرات منها أهداب عيوني

أرهقتني األيام ، و توالت علي الطعنات من أقرب المقربين، 

 .. فصرت جثة بال روح ، بال مأوى يضم قلبي الهزيل

لقد غربت الشمس ، و حل الظالم ، و ازدادت األجواء سكونًا و  ...

 برودة  
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 . . تركت مكاني، و عقلي ال يفكر إال في أمر واحد َحَزَم على تحقيقه

  سأعود من جديد ، بحلة قوية ، مصرة و حازمة

سأكون الشمس التي مهما أُجبِرت على هجر السماء ، تعود  .

  لتحتضنها بنور أكثر إشراقًا و لمعانًا

 . سأكون سفينة سيدنا نوح التي ستصمد أمام الطوفان .

  . سأكون جباًل راسًخا أمام األيام 

 أعدك يا بحُر بهذا 

 الكاتبة سهام الباز 
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 قناعي

 

 

 لقد أُهدرت طاقتي يوميا في الكذب على نفسي 

ثلجون سارة   الكاتبة  
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 قناعي
 

مرهقة الى أبعد حٍد وأبعد نقطة سئمت تقمص أدوار عكس تلك التي 

تسكنني مللت من رسم ضحكة مزيفة على وجهي بينما في داخلي 

بركان يثور مجبورة على تغيير طباعي وتبيين فرحي الدائم فقط 

ألهرب من شفقة الناس وكالمهم الذي يقطر سماً بينما ما من أحد 

  قادر على مواساتي أو حتى تحمل جزء من أعبائي ٬

لقد أُهدرت طاقتي يوميا في الكذب على نفسي أوال ثم غيري ثانيا 

 في مقولتي أني سعيد 
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ثلجون سارة  الكاتبة   
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؟من يعلم  

 
ميدي في يدك وعلى الدنيا السال   

ز النقروالكاتبة جنان   

؟من يعلم  

_ سنكمل طوال الوقت يدي في يدك وعلى الدنيا السالم؟هل    
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ال أريد من هذه الحياة إال أن أبقى متكئة على كاهلك وأمضي في 

تحدي كل ما يأتي، سأعطيك عهدًا على نفسي لن اترك يدك حتى 

مماتي، وأنت افعل ذلك، ولكن سيكون الحمل على عاتقك أكبر، فها 

جميع أموري، سأتي وأبكي،  أنا أخبرك مادام وثقت بك فأنا سلمتك

 واحزن، واغضب، وافرح، وابتسم في آٍن واحد، 

  فهل ستأخذ بيدي أم تتردد؟ 

ال تقلقي عزيزتي أعدك بأن اجعلك يميني ويساري، ملفتي   -

وانتباه، ستكوني النور الذي يضيء حياتي، وبلسم جروحي، ال 

في يدي  تخافي سأتحمل كل ما قد تفعليه، فال يهم جنونك، مادام يدُك

 .يا جميلتي

 كم أنت عظيم يا قدوتي نعم لقد اخترت الشخص الصحيح،  _

وبعد  طول انتظار آتى صديق قلبي وحبيب عمري، وعامر أيامي 

 .وأعوامي

وها أنا أقولها سنبقى مع بعضنا البعض وكأننا جسدًا واحد، سنعيش 

 .حياتنا بمرها وحلوها وأيدينا متشابكة
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 الكاتبة جنان النقروز 
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 ترانيم الشوق 

 
أطوف شوارع الندم وأدق أبواب بيوته بابًا باب  الزلت كما تركتني

 ولكني ال أجد مجيب ال أجد أي سامع

 الكاتبة صباح شاليل
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 ترانيم شوق 

الشوق يقتلني والصعوبة في االقتراب تُعذبني رغم أن قلبي يرتطم  

 في صدري يدفعني نحوك لكني ال أستطيع

أستطيع أن أخبرك عن شوقي عن حبي األبدي تجاهك، عن ال 

  دموعي التي لم ولن تفارق عيناي اللتان عشقتهما من قبل

كيف لقلبك الذي رسم طريق التتيم لفؤادي أن يتركني في منتصف 

الطريق، أن يجعل روحي خالية من الراحة والهوى، أن يترك يدي 

 باردة تتوسل يدك في احتضانها 

تركتنيالزلت كما   

أطوف شوارع الندم وأدق أبواب بيوته بابًا باب ولكني ال أجد 

 مجيب ال أجد أي سامع 

كيف يمكنني أن أُطفىء  نيران الصبابة والخذالن في صدري أن 

اقطع تنهيداتي من جذورها التي كانت تالزم دموعي في كل جلسة 

  عشاء تحت أضواء الحسرة مع كل ليلة 
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تعلقت بإخالص، رفضت اإلبتعاد   كان ذنبي أنني أحببت بصدق،

من البداية، تبعت ابتسامتي المؤقتة وضحكت في وجه الحقيقة 

 القاسية

 

بسبب  دعني أُخبرك أني ذات القلب األخضر  من تُحب بكل مافيها

رقة قلبها ذاك لن تعود حتى لو كان ذلك على حساب عذابها، 

  شوقها، دموع عيناها وراحة روحها....لن تعود 

 وداًعا لمن زرع الشوق فينا وكللهُ في الفراق 

  وداًعا لمن رسم أيام الغرام ألرواحنا ولونها باالغتراب 

ادوداًعا لمن نسج ابتسامات العشق في محيانا وقطعها في االبتع  

 . وداًعا ليس له لقاء

 

 الكاتبة صباح شاليل

 

 



 صدى األنفس 

127 

 

 

 

 

 

 النهاية

 ............. 
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